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Designet, testet og godkendt af Dwayne ”The
Rock” Johnson: Under Armour
træningshøretelefoner af JBL er landet

Holdbare og svedsikre høretelefoner med Adaptive Noise
Cancelling og 45 timers batterilevetid

København – 26. august 2021 – JBL og Under Armour går endnu en gang sammen med

den seneste tilføjelse til deres eksklusive Project Rock Collection: Under Armour Project Rock

Over-Ear træningshøretelefoner – fremstillet af JBL, holdbare og svedsikre høretelefoner

specialfremstillet til intense træningspas.

⏲

https://news.jbl.com/


UA Project Rock Over-Ear træningshøretelefonerne er designet til at være hårdføre og de

kommer med JBL Charged Sound, der giver maksimal motivation og forstærket bas nøje

kalibreret af ”The Rock” selv.

Fitness-entusiaster kan fokusere på deres træning ved at kontrollere baggrundslyden med

høretelefonernes Adaptive Noise Cancelling, og ved hjælp af et enkelt tryk på en knap bliver

TalkThru og Ambient Aware-teknologier aktiveret. TalkThru gør, at der bliver skruet ned for

musikken hvis du hurtigt skal tale med din træningsmakker, og Ambient Aware giver plads til

omgivelsernes lyde både i og uden for træningscenteret.

Atleter kan have begge hænder frie med den håndfrie stemmekontrol fra Google Assistant og

Amazon Alexa. Med JBL-appen til høretelefoner kan brugere vælge deres foretrukne

stemmeassistent, der kan hjælpe dem med at skifte spilleliste, tjekke vejret eller skrue lyden op,

så brugerne kun skal fokusere på at sætte en ny rekord frem for at bøvle med knapper og

ledninger.

Høretelefonerne er udstyret med en IPX4-rating, der gør, at de er bygget til at modstå de mest

svedige og hårdeste træningspas.

Med Under Armours unikke teknologier og materialer giver UA Storm Super Grip maksimal

stabilitet og sikkerhed, alt imens at UA SuperVent leverer åndbarhed, så atleter kan opleve stor

komfort med de slidstærke og hurtigtørrende ørepuder. Puderne er også lette at tage af og vaske

i hånden.

UA Projekt Rock Over-Ear høretelefonerne er også udstyret med et hurtigopladende batteri, der

gør, at fitness-entusiaster kan oplade deres høretelefoner i fem minutter for derefter at få 2

timers batterilevetid retur. Når høretelefonerne er fuldt opladte, har de op til 45 timers

batterilevetid.

”UA Project Rock Over-Ear høretelefonerne – konstrueret af JBL, forsikrer at hverdags-

atleterne har adgang til blændende lydkvalitet og robust holdbarhed, der er bygget til at kunne

stå imod selv de hårdeste træningspas,” siger Pascal Van Laer, Vice President og General

Manager, høretelefoner hos HARMAN. ”Høretelefonerne der er finjusteret med Dwayne

Johnsons lydpræferencer og bygget med Under Armours unikke teknologi, er en perfekt

tilføjelse til vores fortsatte partnerskab med UA.”

Funktioner på UA Project Rock Over-Ear høretelefoner:

·         Adaptive Noise Cancelling



·         Rock-tuned JBL Charged Sound

·         Robust holdbarhed

·         UA Storm Super Grip og SuperVent teknologier

·         Op til 45 timers batterilevetid og hurtigopladning med USB Type-C

·         TalkThru og Ambient Aware Teknologier

·         Håndfri stemmestyring med Google Assistant eller Amazon Alexa

·         JBL App support med tilpassede EQ-indstillinger

·         Google Fast Pair

·         12-måneders MapMyFitness® Premium medlemskab inkluderet*

·         Farve: Sort

Atleter der køber UA Sport Wireless Train vil modtage et gratis 12-måneders MapMyRun®

Premium medlemskab til en værdi af DKK 189,00. MapMyRun er en del af Under Armours

Fitness-apps, der har et globalt fællesskab med mere end 240 millioner mennesker i hele

verden. MapMyRun giver medlemmer muligheden for at tracke, analysere og dele mere end

600 typer af træning.

Pris og tilgængelighed

UA Project Rock Over-Ear træningshøretelefoner – fremstillet af JBL kan fås for DKK 2.299,00

på JBL.com og UA.com.

https://dk.jbl.com/
http://www.ua.com/
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OM JBL

JBL-brandet er indbegrebet af den fantastiske lyd, der skaber livets største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder
som Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendture i bilen,
hæver JBLs produkter lytternes oplevelser med prisvindende lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik.
Med faglige anbefalinger og over 75 år med branchens førende innovation, er JBL-brandet autoriteten inden for
teknisk overlegen lyd. Den førende teknologi fra JBLs Signature Sound er drivkraften bag store
popkulturarrangementer, og brandet har indgået partnerskaber med nogle af verdens største talenter inden for
musik, sport og esport.

Under Armour, Inc., der har hovedkvarter i Baltimore, Maryland, er en ledende innovatør og

distributør af mærkevarer af beklædning, fodtøj og tilbehør i høj ydeevne. Vi er designet til at

gøre alle atleter bedre, og mærkets innovative produkter bliver solgt i hele verden til forbrugere

med en aktiv livsstil. Firmaets Connected Fitness™ platform driver verdens største digitale

sundheds- og fitness fællesskab. For mere information, kontakt www.uabiz.com. 
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